Ujednolicone teksty modlitw

Publikujemy wybrane ujednolicone teksty modlitw, przygotowane przez Komisję ds.
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski i przyjęte podczas
386. Zebrania Plenarnego. Całość dokumentu jest dostępna na stronie internetowej
naszej paraﬁi.

Aniele Boży

Ojcze nasz

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy
mnie stój. Rano, wieczór, we dnie,
w nocy bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź
mnie do żywota wiecznego. Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się
imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na
ziemi. Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. (Amen.)

Pozdrowienie Anielskie
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota
Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko
Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
„Zdrowaś Maryjo”, zamiast „Mario”

Końcowe „Amen” (KKK 2856) używane jest w
formułach pozaliturgicznych, np. w Różańcu NMP
lub Koronce do Bożego Miłosierdzia. Opuszcza się
je w formułach liturgicznych, gdzie po Modlitwie
Pańskiej następuje inna oracja skierowana do
Boga Ojca.

Wieczny odpoczynek

Litania Loretańska

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista im świeci.
Niech odpoczywają w Pokoju wiecznym. Amen.

O Krwi i Wodo
O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako
zdrój Miłosierdzia dla nas - ufamy
Tobie.
„wypłynęła”, zamiast „wytrysnęła”

O mój Jezu
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do
nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego
miłosierdzia.

Nowe wezwania litanii loretańskiej,
wprowadzone w języku łacińskim przez
Stolicę Apostolską 20 czerwca 2020 r.,
będą odtąd brzmiały w języku polskim
"Matko miłosierdzia" (po "Matko
Kościoła"), "Matko nadziei" (po "Matko
łaski Bożej"), "Pociecho migrantów" (po
"Ucieczko grzesznych").

Inne litanie
We wszystkich zatwierdzonych litaniach
przed oracją końcową stosuje się wezwanie „Módlmy się” oraz (oprócz Litanii
do Świętych) przyjmuje się standardowe
brzmienie i pisownię formuły wstępnej:
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
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Słowa Ewangelii według młodych

Oskarżenie
Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić
Jezusa w mowie.
Często podczas modlitwy próbuję oskarżyć Boga
i zasłonić tym swoją pogubioną duszę. To
uniemożliwia mi dialog z Jezusem, bo zaczynam być
skupiona skupionym jedynie na problemach
codzienności. Łatwo mi wtedy przestać dostrzegać
Jego działanie w życiu. Jedynie przy szczerych
intencjach i prawdziwej chęci poznania Boga
modlitwa pozwala doświadczyć prawdziwej
i uzdrawiającej miłości. Otwierając drzwi do swojego
serca muszę liczyć się z tym, że prawda o mnie
i moim grzechu może być bolesna. Jednak poznanie swoich słabości umożliwia podjęcie
pracy nad sobą i doskonalenia się w miłości na wzór Jezusa. Dzisiejsza Ewangelia
podkreśla, że życie i obowiązki ziemskie są ważne, ale warto w tym wszystkim mieć
zawsze Jezusa przed oczami, bo On daje mi pokój serca i zbawienie wieczne. Jako dziecko
Boże noszę w sobie odbicie Boga, bo zostałam stworzona na Jego wzór. Jestem więc
zaproszona, by należeć niepodzielnym sercem do Niego. Odpowiedź na to zaproszenie
kryje się w moim codziennym postępowaniu.
Zuzanna Klasa
Z życia duszpasterstwa młodzieży

Miniony tydzień był dla naszej wspólnoty bardzo owocny.
W ubiegłą niedzielę wystartowała nasza nowa strona
internetowa, a po Mszach Świętych członkowie Concordii
dawali krótkie świadectwo oraz zapraszali na spotkania.
Poniedziałkowe spotkanie było dla nas bardzo ważne,
ponieważ mieliśmy Eucharys ę, a po niej poprowadzoną
przez Wiktora integrację. Na tym spotkaniu pojawiło się
wiele nowych osób chcących poznać czym jest wspólnota
i jak Bóg działa w życiu młodego człowieka. Cieszymy się,
że przybyli tak licznie. Mamy nadzieję, że nowych członków Concordii ze spotkania na spotkanie będzie coraz
więcej.
Katarzyna Matusiak

Liturgia Słowa

PIERWSZE CZYTANIE
Z Księgi proroka Izajasza
Iz 45, 1. 4-6

Tak mówi Pan o swym pomazańcu,
Cyrusie: «Ja mocno ująłem go za prawicę,
aby ujarzmić przed nim narody i królom
odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed
nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Przez wzgląd na mego sługę, Jakuba,
Izraela, mojego wybrańca, nadałem ci twój
tytuł, bardzo zaszczytny, chociaż Mnie nie
znałeś. Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza
Mną nie ma boga. Przypaszę ci broń,
chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od
wschodu słońca aż do zachodu, że poza
Mną nie ma nic. Ja jestem Pan i nikt poza
Mną».

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 96 (95), 1 i 3. 4-5. 7-8. 9 i 10ac (R.: por.
3)
Pośród narodów głoście chwałę Pana
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich
narodów, *
rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich
ludów.

Pośród narodów głoście chwałę Pana
Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały,
budzi trwogę najwyższą, większą niż inni
bogowie.
Bo wszyscy bogowie pogan są tylko
ułudą, *
Pan zaś stworzył niebiosa.

EWANGELIA
Pośród narodów głoście chwałę Pana
Oddajcie Panu, rodziny narodów, *
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego
potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego
imieniu, *
przynieście dary i wejdźcie na Jego
dziedzińce.
Pośród narodów głoście chwałę Pana
Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku, *
zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Pośród narodów głoście chwałę Pana

DRUGIE CZYTANIE
Z Pierwszego Listu Świętego Pawła
Apostoła do Tesaloniczan
1 Tes 1, 1-5b
Paweł, SYLWAN i Tymoteusz do Kościoła
Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie
Chrystusie. Łaska wam i pokój! Zawsze
dziękujemy Bogu za was wszystkich,
wspominając o was nieustannie w naszych
modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem
naszym na wasze dzieło wiary, na trud
miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu
naszym, Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia
przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród
was nie dokonało się samym tylko słowem,
lecz mocą i działaniem Ducha Świętego
oraz wielką siłą przekonania.

AKLAMACJA
(J 13, 34)
Alleluja, alleluja, alleluja
Jawicie się jako źródło światła w świecie,
trzymając się mocno Słowa Życia.
Alleluja, alleluja, alleluja

Mt 22, 15-21
Słowa Ewangelii według Świętego
Mateusza
Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by
podchwycić Jezusa w mowie. Posłali
więc do Niego swych uczniów razem ze
zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś
prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie
nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo
nie oglądasz się na osobę ludzką.
Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy
wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?»
Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł:
«Czemu wystawiacie Mnie na próbę,
obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara. On ich
zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?»
Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł
do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co
należy do cezara, a Bogu to, co należy do
Boga».
Trudne słowo

Sylwan - ( Sy l a s ) b y ł j u d e o c hrześcijaninem, obywatelem rzymskim.
Łukasz Ewangelista nazwał go też
prorokiem. W gminie jerozolimskiej miał
znaczącą pozycję. Po tzw. soborze
jerozolimskim razem z Pawłem i innymi
wysłano go do An ochii, gdzie zapoznał
wiernych z podjętymi uchwałami. Potem
towarzyszył Pawłowi w drugiej podróży
misyjnej. W Filippi dostał się z Apostołem
do więzienia. Po cudownym uwolnieniu
przybyli do Tesaloniki, gdzie znów wiele
przeżyli. Gdy stamtąd uciekli, Paweł udał
się do Aten, Sylas natomiast pozostał
w Berei. Spotkali się w Koryncie. Sylas był
też z Pawłem, gdy ten pisał listy do
Tesaloniczan. Nie wiemy, kiedy przylgnął
do Piotra. Redagował jego pierwszy list,
a potem w jego imieniu odwiedzał gminy
w Azji Mniejszej.

#ludzieCONCORDII

Wiktor
Ws p ó l n o ta j e st d l a
mnie jak rodzina. Niby
każdy jest inny, z innymi
zainteresowaniami, ale
każdy z Bogiem w sercu.
Niezależnie z jakim problemem się
spotykam, czuję, że we wspólnocie
zawsze jest ktoś, kto zna się na rzeczy
i potraﬁ mi pomóc. Dzięki Concordii
czuję, że mam jakąś wartość, kiedy mam
szansę pomóc albo kiedy inni liczą się
z moim zdaniem. Członkowie wspólnoty
są dla mnie tacy ciekawi i pełni energii,
po każdym spotkaniu trudno mi się z nimi
pożegnać. Wspólnota pomogła mi
odkryć swoje miejsce w społeczeństwie
oraz pokazała jak znaleźć Boga w życiu
codziennym.
Ogłoszenia paraﬁalne
1. Msza św. w intencji członków Żywego
Różańca zostanie odprawiona o godz.
8.00. Po niej modlitwa różańcowa.
2. Różaniec przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem
odmawiamy codziennie, o godz. 18.00.
3. Serdeczne Bóg zapłać za składane
w ubiegłą niedzielę oﬁary pieniężne.
Zebraną kwotę przekazaliśmy na konto
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Dziękujemy wolontariuszom za pomoc
w przeprowadzeniu zbiórki.
4. Zbliżają się dni modlitwy za zmarłych.
Druki do wypisania imion zmarłych na
zdrowaśki i na Msze Święte zbiorowe
można odbierać w zakrys i. Wypełnione
druki można składać do skarbony
ustawionej przy obrazie Matki Bożej.
5. Zapraszamy na piątkową katechezę dla
dorosłych. Początek o 19.30 w salce na
plebanii (wejście od strony krzyża).

